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ทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดสระแก้ว
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แผนงานโครงการ
รายละเอียด

ช่วงเวลาดาเนินการ

สรรหาผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ

พ.ย. 64

คัดเลือกนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ม.ค. 65

-คัดเลือกเภสัชกร ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ 1 ตาแหน่ง
-คัดเลือก ผอ.รพ.สต.
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) 1 ตาแหน่ง
-คัดเลือกสาธารณสุขอาเภอ (นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ) 1 ตาแหน่ง

ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65

คัดเลือก เพื่อบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ
(โควิด) 5 สายงาน

ธ.ค. 64 ถึง ก.ย. 65

-คัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 21
ตาแหน่ง และเภสัชกร 1 ตาแหน่ง

ก.พ. 65

คัดเลือก ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ) 3 ตาแหน่ง

- ธ.ค. 64 ถึง ม.ค. 65
- มิ.ย. ถึง ก.ค. 65

รายละเอียด

ช่วงเวลาดาเนินการ

คัดเลือก เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
(ทุนสมเด็จย่า) 1 ตาแหน่ง

พ.ค. 65

ย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัช

ม.ค. และ พ.ค. 65

-คัดเลือกหัวหน้าพยาบาล ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ 3 ตาแหน่ง
-คัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
1 ตาแหน่ง

มิ.ย. ถึง ก.ค. 65

สรรหาพนักงานราชการ

พ.ย. 64, ก.ค. และ ส.ค. 65

สรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ม.ค. และ ส.ค. 65

คัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานตาม
คุณสมบัติของตาแหน่ง

ก.พ., พ.ค. และ ส.ค. 65

แผนงานโครงการ (ต่อ)
รายละเอียด

ช่วงเวลาดาเนินการ

ย้าย/โอนข้าราชการสายวิชาชีพอื่น ๆ

- ม.ค. ถึง มี.ค. 65
- ก.ค. ถึง ก.ย. 65

คัดเลือกข้าราชการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น

พ.ย. ถึง ธ.ค. 64

อบรมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน Leader ship

ม.ค. ถึง ก.พ. 65

-อบรมหลักสูตรทางการบริหาร และ ผบก./ผบต.
-ประชุมให้ความเห็นชอบการลาศึกษา
-ประชุมจัดสรรนักเรียนทุน
-จัดสรรแหล่งทุนพยาบาลและนักรังสี
-ประชุมนักเรียนทุนที่จะจบการศึกษา ปี 65

พ.ย. 64 ถึง ม.ค. 65

ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ปีงบ 65 ก.ค. 65

การคัดเลือกนักการสาธารณสุ ขดีเด่ น “รางวัลชัยนาทนเรนทร”

บุคคลที่ปฏิบัตหิ รื อสนับสนุนงานด้ านสาธารณสุ ขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุ ข ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชนที่มีประวัติกำรทำงำนด้ำนสำธำรณสุ ข และมีผลงำนดีเด่น ซึ่ งส่ งผลต่อกำรพัฒนำสำธำรณสุ ข
ที่มุ่งเน้นงำนด้ำนส่ งเสริ มสุ ขภำพ ป้องกันโรค ในระดับชำติอย่ำงทุ่มเทและเสี ยสละเป็ นเวลำต่ อเนื่องกันอย่างน้ อย 5 ปี ทั้งนี้
หมำยรวมถึง ผูน้ ำชุมชน ภำคประชำชน อำสำสมัครสำธำรณสุ ข และสื่ อมวลชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็ นบุคลำกรที่ยงั มีชีวติ อยู่ (ขณะที่ได้รับกำรเสนอชื่อ)
2) มีผลงำนด้ำนสำธำรณสุ ขเป็ นที่ประจักษ์ และส่ งผลในระดับชำติต่อเนื่องกันอย่ำงน้อย 5 ปี
3) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินยั หรื ออยูร่ ะหว่ำงกำรสอบสวนทำงวินยั หรื อถูกลงโทษทำงคดี
4) เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรครองตน ครองคน และครองงำน
มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรสำธำรณสุ ข โดยเน้นกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและป้องกันโรค
5) เป็ นผูท้ ี่ไม่มีชื่ออยูใ่ นคณะกรรมกำรชุดใดชุดหนึ่งเกี่ยวกับรำงวัลชัยนำทนเรนทร

มีกำรคัดเลือกทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่
1.นักกำรสำธำรณสุ ขดีเด่นประเภทบริ หำร
2.นักกำรสำธำรณสุ ขดีเด่นประเภทบริ กำร
3.นักกำรสำธำรณสุ ขดีเด่นประเภทวิชำกำร
4.นักกำรสำธำรณสุ ขดีเด่นประเภทผูน้ ำชุมชน
5.นักกำรสำธำรณสุ ขดีเด่นประเภทประชำชน

การคัดเลือกหน่ วยงานดีเด่ น “รางวัลศรีสวางควัฒน”
เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่ างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อสรรหำองค์ กรสาธารณสุ ขดีเด่ น ที่เป็ น
องค์กรแห่งกำรอุทิศตนในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมเสี ยสละ อุตสำหะและทุ่มเท สมควรได้รับกำรยกย่องและเชิดชู เป็ นขวัญกำลังใจ ของ
บุคลำกรสำธำรณสุ ขในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนสร้ำงแรงบันดำลใจและเป็ นตัวอย่ำงให้กบั องค์กรสำธำรณสุ ขอื่นได้ปฏิบตั ิตำมต่อไป
คุณสมบัติของหน่ วยงานทีไ่ ด้ รับคัดเลือก
เป็ นหน่วยงำนที่มีวทิ ยำกำรควำมรู ้ดำ้ นกำรรักษำโรคมะเร็ ง หรื อด้ำนอื่น ๆ และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยระดับสำกล สำมำรถดูแล
และให้กำรบริ กำรประชำชนที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผล

เกณฑ์ การคัดเลือก เขตละ 3 ประเภท ได้แก่
1.ระดับโรงพยำบำลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยำบำลทัว่ ไป (รพท.) จำนวน 1 รำงวัล
2.ระดับโรงพยำบำลชุมชน (รพช.) จำนวน 1 รำงวัล
3.ระดับโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1 รำงวัล
การมอบรางวัล และเชิดชู เกียรติ
• เข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัล และเงินรำงวัล
• กำรประกำศเกียรติคุณต่อองค์กรที่อุทิศตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี

หลักเกณฑ์ การพิจารณา แบ่งเป็ น 3 ด้ำน ได้แก่
1.ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร
2. ด้ำนกำรบริ กำรผูป้ ่ วย/ประชำชนในพื้นที่ทุรกันดำรให้
เข้ำถึงบริ กำรอย่ำงมีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ ว ทั้งกำร
ส่ งเสริ ม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัยอำกำร รักษำ และฟื้ นฟู
3. ด้ำนกำรพัฒนำบริ กำร

การคัดเลือก “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ภายใต้ชมรมจริยธรรม
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นองค์กรที่ดำเนินกำรทั้งในกระบวนกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม
คนมีควำมสุข องค์กรมีคุณภำพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์ สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มีแนวทำงกำรปฏิบัติ 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน

แนวทางการดาเนินงาน

เกณฑ์ ประเมิน

1

ประกำศเจตนำรมณ์

บุคลำกรในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประกำศ
เจตนำรมณ์ร่วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

2

กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก้” และ
“ควำมดีที่อยำกทำ”

บุคลำกรในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร่ วมกัน
กำหนดอย่ำงน้อย 3 เรื่ อง

3

แผนกำรดำเนินงำนส่ งเสริ มคุณธรรม

แผนกำรดำเนินงำนมีส่วนร่ วมจำกทุกฝ่ ำย

4

ผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผน

มีกำรดำเนินงำนตำมแผนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

5

ติดตำมประเมินผลสำเร็จของแผนงำน

มีกำรประเมินและรำยงำนผลควำมสำเร็จของแผน

6

มีกำรยกย่อง เชิดชูบุคลำกรที่ทำควำมดีจนเป็ นแบบอย่ำงได้

มีกำรประกำศยกย่องเชิดชูบุคลำกรที่ทำควำมดี

7

มีผลสำเร็จเพิ่มมำกขึ้นจำกที่กำหนด และพฤติกรรมของคนใน -มีกำรดำเนินงำนตำมแผนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
องค์กรเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
-คนในองค์กรมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทำงที่ดีข้ ึน

8

มีกำรจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ ยึดมัน่ ในหลักศำสนำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวฒั นธรรม

มีกำรจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 มิติ

9

มีกำรเผยแพร่ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้

มีกำรเผยแพร่ /มีกำรเข้ำมำศึกษำดูงำน

ปฏิทนิ การดาเนินงานชมรมจริยธรรม
การดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน)

กาหนดการจัดส่ ง
16 มี.ค. 65

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
แบบฟอร์ม 2

31 ส.ค. 65

แบบฟอร์ม 2

หมายเหตุ: ส่ งข้อมูลทำงอีเมล์ moph.moral@gmail.com (สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข) และ
thanunya.saii@gmail.com (สสจ.สระแก้ว)

แนวทางการดาเนินงานองค์กรแห่งความสุข
ไตรมาส 1
(รอบ 3 เดือน)
 กำหนดนโยบำย
 จัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข
 แผนองค์กรแห่ งควำมสุ ข
 แผนกำรดำเนิ นงำน (Time line)
ส่ง สสจ.สระแก้ว ภำยในวันที่ 20 ธ.ค. 64

ไตรมาส 2
(รอบ 3 เดือน)
 ร้อยละ 70 ของหน่ วยงำนมีกำร
ประเมิน Happinometer
 มีกำรประเมินสุ ขภำวะองค์กร HPI
รอบประเมิน 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65
 ดำเนิ นงำนตำมแผน

ไตรมาส 3
(รอบ 3 เดือน)
 ดำเนิ นงำนตำมแผน
 เผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
บนเว็บไซต์ Happy MOPH

ไตรมาส 4
(รอบ 3 เดือน)
 ประเมินองค์กรตนเอง
 จัดทำผลกำรดำเนิ นงำน Success Story
ส่ง สสจ.สระแก้ว ภำยในวันที่ 20 ธ.ค. 64
 มีองค์กรแห่ งควำมสุ ขที่มีคุณภำพ
หน่วยงำนละ 1 แห่ง

ดำวน์โหลดไฟล์เอกสำร

https://shorturl.asia/q1R

การตรวจสอบข้อมูลในระบบ HROPS (NonHR)

1.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ HROPS ของตนเอง
ว่ำครบถ้ วน ถูกต้ องหรื อไม่
2.หำกพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงำนรวบรวม
และแนบเอกสำรยืนยัน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: ตามหนังสือ ที่ สก 0032.009.1/ว2794 วันที่ 1 พ.ย. 2564

ข้อมูลลงทะเบียนในระบบ HROPS (NonHR)
หน่ วยงาน

รวม

สสจ.สระแก้ว

103

หน่ วยงาน

รวม

ลงทะเบียน
จำนวน (คน)
88

ไม่ ลงทะเบียน
ร้อยละ
85

จำนวน (คน)
15

ลงทะเบียน

ร้อยละ
15

ไม่ ลงทะเบียน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รพช.วังสมบูรณ์

88

84

95

4

5

รพช.โคกสูง

85

77

91

8

9

รพช.คลองหำด

129

116

90

13

10

รพช.ตำพระยำ

145

108

74

37

26

รพช.วังน้ ำเย็น

230

110

48

120

52

รพช.วัฒนำนคร

217

100

46

117

54

รพช.เขำฉกรรจ์

144

48

33

96

67

1,038

643

62

395

38

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564

ข้อมูลลงทะเบียนในระบบ HROPS (NonHR) (ต่อ)
หน่ วยงาน

รวม

สสอ.วังน้ ำเย็น
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.อรัญประเทศ

ลงทะเบียน

ไม่ ลงทะเบียน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

56
95
99

49
83
81

87
87
82

7
12
18

13
13
18

สสอ.วังสมบูรณ์

69

52

75

17

25

สสอ.ตำพระยำ

71

53

75

18

25

สสอ.วัฒนำนคร
สสอ.คลองหำด
สสอ.โคกสูง

109
45
48

78
31
31

72
69
65

31
14
17

28
31
35

สสอ.เขำฉกรรจ์
รวม

64
656

35
493

55
75

29
163

45
25
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564

Thanks !

